
 

 الخليج في بالبشر تجارواإل المهاجرينالعمال  استغالل: يستمر االستعباد

نضمت المنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين حدثاً بالتزامن مع  –جنيف، سويسرا  – 4172يونيو،  71الثالثاء، 

 في بالبشر واالتجار العمال المهاجرين استغالل: بعنوان "يستمر االستعباد المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق لمجلس 42الـ الدورة

 العربية والمملكة وقطر البحرين ،الخليجي التعاون مجلس دول في بالبشر تجارواإل المهاجرين العمال حقوق على الحدث ركز. الخليج"

ً تزامن السعودية،  والديمقراطية للحقوق البحرين معهد الحدث هذا رعاية في شارك وقد .بالعنوان نفسه جديداً  تقريراً المنظمة  إطالق مع ا

(BIRD) ووتش رايتس هيومنو (HRW )التضامن ومركز هاوس فريدوم مؤسسةو. 

 اإلعتداءات على العمال عن عامة لمحة هللا، عبد حسين ،للمنظمة األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين التنفيذي المدير قدم

 معاملة وإساءة قمع إلى أدى الذي الخليج، في الكفالة نظام عبدهللا السيد ناقشكما  .الواقع أرض على بالبشر االتجار انتهاكاتو المهاجرين

 في بما المضيفة، البلدان في االنتهاكات من سلسلة بهم والمتاجر المهاجرين العماليواجه  لذلك، ونتيجة .البلدان هذه في المهاجرين العمال

 العمل وأصحاب المضيفة البلدان أن هللا عبد السيد أكد. األجور وعدم دفع المروعة العمل وظروف البدني واإليذاء السفر على قيود ذلك

 .الحديثة العبودية الذي يمثل النظام هذا همتطبيق أو النظر همغض عن تتم مساءلتهم أن يجب المسيئين

 الكفالة، نظامل السائد ستخداماال ،األمريكية للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرينمنظمة لل قانونيال المسؤول ،سوزانو جيمس تناول

ً  الكفالة، نظام سلطات ممنوحة من قبل. فإذن دون من العمل أرباب ترك أو لتغيير قانوني لجوء دون المهاجرينالعمال  يترك الذي  غالبا

 محنة تفاقم منيزيد  كما .همبين االنتحار حاالت عدد تزايد إلى يؤدي مما المهاجرين، العمال معاملة إساءة على العمل أرباب يتجرأ ما

ً  حيث الخليجي، التعاون مجلس دول لمغادرة خروج تأشيرات على حصولال المهاجرين شرط العمال  سفر جوازات تتم مصادرة ما غالبا

 بزيارة والقيام الخروج تأشيرات وإلغاء الكفالة، لنظام حد وضع إلى سوزانو السيد دعاقد و .فيحتجزون في البالد المهاجرين، العمال

 .مهاجرينال العمال بحقوق المعني المتحدة لألمم الخاص المقرر قبل من المعنية الخليجي التعاون مجلس دول إلى فورية

 في النيباليين المهاجرين العمال وضع  الخليج، في سابق مهاجر عاملوهو أيضاً  برواسى، النيبالية التنسيق لجنة من باندي ماهيندرا ناقش

 يتراوح بين الخليجي التعاون مجلس دول في النيباليين المهاجرين العمال عدد إلى أن تقديراتتشير الحيث . الخليجي التعاون مجلس دول

 والتي ةواضح غير تطبق ممارسات ما غالبا الوكاالت هذه .التوظيف وكاالت قبل من إحضاره يتم منهم كثيرالو ،011111 و 411111

ً  فهي .المهاجرين العمال ضد االنتهاكات من المزيد تؤدي الرتكاب  يتم التي في عقود العمل عالية بأجور المهاجرين العمال غريت ما غالبا

أنهم يجبرون  عن فضالً  والعمل، السكن ظروف سوءما يواجهه العمال من  باندي السيد ناقشكما  .البالد إلى العامل وصول عند تجاهلها

 .والجنسي والجسدي النفسي التعذيبعلى تحمل 

 ناقشكما  .السعودية العربية المملكة في المهاجرين العمال وضع اإلنسان لحقوق األوروبية السعودية الجمعية من الدبيسي عليناقش  لقد

 العمال واجهي ذلك، إلى باإلضافة .العمل أصحابمن قبل وصولهم  عند ينالموظف سفر جوازات حجزالمتمثلة في  الممارسة المنتشرة

 من الرغم علىأنه  الدبيسي السيد وأشار .%01 من ربايق ماإلى األجور  خفض ،البسيطة المهارات ذوي العمال وبخاصة المهاجرين،

 التقيد إلى السعودية حكومة الدبيسي السيد وحث .بانتظام تطبقال  القوانين هذه إال أن المهاجرين، للعمال الحماية توفر التي القوانين

 .المهاجرين العمال وانتهاكات بالبشر تجاراإل لمنع هاوقعت واالتفاقيات التي التي قامت بسنها قوانينالب

 رائدة" بأنها نفسها تعرف التي الدولة وهي المتحدة، العربية اإلمارات دولة على ووتش رايتس هيومان من ماكجرين نيكوالس ركز

 ً  السيدوقد قال  .العمال حماية إلى تهدف والتي الكفالة لنظام األخيرة التعديالت بسبب" المهاجرينالعمال  حقوقب في ما يتعلق إقليميا

 فكرال ماكجرين السيد وناقش .فعلية تحسينات إلى ترجمت ما نادرا" الورق، على جيدة تبدو" الحماية هذه مثل أن حين في أنه ماكجرين

 يسلط هذاو .األفراد ىلع حصر وأنه الدول، قبل من رتكبي أن يمكن ال بالبشر االتجار أن الخليجي التعاون مجلس دوللدى  المؤسسي

بما  تعريفال لتفسير للدول مساحة ترتوف وبالتالي بالبشر، لالتجار محدداً  تعريفا عتمدي لم الدولي المجتمع أن هي مهمة مسألة على الضوء

 .احتياجاتهم ناسبي

 مع البالد، في ةملاالع قوةال من %11 من أكثر يشكلون المهاجرين العمال أن اإلنسان لحقوق البحرين مرصد التاجر من محمد وأشار

 ،4110 عام في التي قات بتمريرها بالبشر االتجار قوانين إلى في اإلشارة البحرينتسارع  بينما .المنازل في كعامالت 01111 من أكثر

 المهاجرين العمال حظر قانون ذلك في بما ،المطبقة التشريعات بينما تتعرض للصدأ من خالل، ضعيف نحو على الحماية هذه فرض يتمو
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 التصدي أجل من الخليجي التعاون مجلس دول لدى سياسية إرادة وجود عدم بسبب المشكلة وتتفاقم .البالد في السيارات قيادة من مؤخراً 

 .المشاكل هذهل بفعالية

 

 

 


